Vážení čtenáři,
konečně jsme se dočkali tolik
touženého jara. Sníh roztál, louky
se zazelenaly, potůčky, jezírka a
rybníky rozmrzly a slunce zalilo
svými hřejivými paprsky naší
milovanou krajinu i naše tváře 
Toto je ideální čas ke sběru
přírodních léčiv – bylinek. Nejlepší
je, když si pro tyto účely zvolíme
místo, které je daleko od
civilizace,
protože
vše,
co
posbíráme a pak následně zpracujeme, se dostane do našeho
organismu.
Léčivky nikdy nesbírejte do igelitových tašek či mikrotenových
sáčků. Ideální je proutěný košík. Pro sběr bylinek je
nejvhodnější suché počasí, nesbírejte v dešti, ani krátce po
něm. A květy sbírejte za plného slunce, kdy je jejich léčivá síla
nejsilnější.
Zde uvádím pár typů na bylinky a jejich využití
Podběl uvolňuje dýchání
Podběl lékařský patří mezi nejznámější jarní bylinky. Již
Hippokrates s ním léčil suchý kašel. Drogou je květ i list. Podběl
je výbornou bylinkou na všechny druhy onemocnění plic a
průduškových obtíží. Svým velkým obsahem slizových látek
chrání sliznice organismu před drážděním. Léčí i průduškové
astma, zápal plic, chronická onemocnění dýchacích cest, kašel,
silně odhleňuje. A celkově povzbuzuje organismus. Podběl je
lepší používat do směsí bylin.

Čaj pro čisté plíce
1 díl květu s listem podbělu, 1 díl divizny, 1 díl jitrocele Postup:
Bylinky smícháme dohromady. Jednu lžičku této směsi zalijeme
2 dl horké vody a necháme 10 minut louhovat. Poté scedíme a
popíjíme po doušcích během celého dne. Tato kúra by měla
trvat maximálně 14 dní.
Tuto jinak velmi účinnou léčivku bychom neměli užívat déle než
3 týdny, neboť obsahuje kromě užitečných i některé
nebezpečnější látky, které při dlouhodobém používání mohou
vyvolat zdravotní potíže.
Kopřiva detoxikuje organismus
Rozšířeným plevelem po celé Evropě je kopřiva dvoudomá. Na
jaře se trhají čerstvé mladé špičky, protože obsahují velké
množství vitaminu C, E, B12, kyselinu pantotenovou, betakaroten, železo, hořčík, vápník, křemík, mangan, lecitin a látky
zamezující růstu a množení bakterií. Spařenou a nakrájenou
kopřivu přidáváme do zeleninových salátů, nápojů, omelet,
polévek a špenátu.
Očistný nápoj
60 ml čerstvé mrkvové šťávy, 50 ml chřestové šťávy, 15 ml
šťávy z kopřivy. Smícháme dohromady a pijeme pravidelně po
dobu čtrnácti dnů.
Sedmikráska tonizuje organismus
Listy i květy této bylinky se mohou používat do salátů i polévek.
Účinné látky obsažené v sedmikrásce působí na náš
organismus močopudně, lehce podporují pocení a čistí krev.
Zároveň stimulují funkci jater a žlučníku. Pomáhají zlepšit kožní
potíže, dnu a artritidu.

Čajík ze sedmikrásky
Potřebujeme: 2 lžíce sedmikrásových kvítků, 2 dl vroucí vody
Květy přelijeme vroucí vodou a vše necháme 15 minut louhovat,
poté přecedíme a můžeme popíjet.
Devětsil lékařský
Je to vytrvalá rostlina se silným oddenkem, ze kterého již
počátkem března vyhání tlusté lodyhy, ukončené hroznem
bledě růžových nebo bílých květů. Drogou je oddenek, někdy
také list nebo květ. Devětsil působí protikřečově zejména při
chorobách dýchacích cest, ale i při křečích žaludku, močového
ústrojí či žlučníku, výrazně utišuje kašel, osvědčila se při
astmatu,
dně,
reguluje
látkovou
výměnu,
působí
protirevmaticky, močopudně a proti zácpě. Čerstvé, jemně
naklepané listy se užívají jako obklady na odřeniny či při výronu
kloubu.
Nálev z devětsilu
1 čajová lžička na šálek vody, pijte 3x denně.
Tato bylina se dá užívat i ve formě prášku. Lze ji podávat i s
vínem či s medem či ovesnými vločkami např. při kašli,
horečkách nebo při potížích s močením.

Přeji Vám krásné jarní dny plné vůní zázračných bylinek.
Zbývá mi jen se ještě zmínit o tom, že bylinky bychom měli
sbírat s důvěrou v jejich sílu a hlavně s láskou, protože potom je
jejich léčebná síla opravdu veliká 

Jedinečná Hornická kulturní krajina Krušnohoří usiluje o
zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

Dne 2. května 2013 podepíší v Krupce hejtmani Ústeckého
a Karlovarského kraje, spolu se starosty Krupky, Měděnce,
Jáchymova, Božího Daru, Abertam a Horní Blatné, Smlouvu o
spolupráci a partnerství v rámci přípravy česko-německé
transnacionální sériové nominace vybraných montánních
oblastí a lokalit Krušnohoří na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Tato smlouva řeší nastavení mechanismů spolupráce mezi
kraji a obcemi v průběhu let 2013 až 2014, tedy do doby podání
oficiální žádosti o zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO a jejího následného hodnocení. Kraje a obce se
zavazují ke spolupráci při propagaci, osvětě a prezentaci
projektu a k organizačnímu a finančnímu zajištění nominačního
procesu.
Sériová transnacionální nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří / Erzgebirge je svým pojetím unikátní. Ve spolupráci
se saskou stranou je zpracovávána společná nominační
dokumentace, která bude Spolkovou republikou Německo
oficiálně předána v únoru 2014 Centru světového dědictví
UNESCO v Paříži jako podklad k projednání zápisu Výborem
světového dědictví.
Památky rudného dolování na české straně Krušných hor
budou společně spravovány a podporovány výše zmíněnými
obcemi, Ústeckým a Karlovarským krajem.

Narozeniny a významná jubilea našich spoluobčanů

Své jubileum v měsíci květnu oslaví
6. 5.

František Laitl

Své narozeniny v měsíci květnu oslaví

12. 5.

Reinhold Löffler

13. 5.

Christa Schneidrová

18. 5.

Zdeňka Ryvolová

18. 5.

Josef Brada

22. 5.

Rosemarie Pöhlmannová

23. 5.

Vladimír Trenčanský

26. 5.

Ladislav Kvasnica

27. 5.

Helena Klimmová

4. 5.

Hana Skálová

9. 5.

Jaroslava Wendlerová

10. 5.

Alžběta Lindnerová

11. 5.

Gerolda Předotová

11. 5.

Manfred Schildbach

11. 5.

Karel Lindner

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho lásky a
štěstí 

Slovo starosty
na květen
Úklid veřejných prostranství je v plném proudu.
Před některými domy je prováděn majiteli nemovitostí,
za což děkuji, někteří majitelé si před svoji nemovitostí
uklidí, nepořádek však nametou před sousední dům,
ostatní plochy uklízí zaměstnanci našeho města. A
práce s úklidem je opravdu dost. Rovněž jsou už i
lavičky v parku nainstalovány.
Po dlouhé a dá se říci i vyčerpávající zimě je
snahou většiny doplnit zásoby paliva na další zimu.
Rovněž začne růst tráva a začne se tedy i tráva sekat.
Apeluji na Vás, snažte se omezit řezání dřeva a sekání
trávy ve dnech pracovního klidu, nebo ve dnech
pracovního volna. I Vaši sousedé si chtějí odpočinout.
Město sice nemá zpracovanou "Obecně závaznou
vyhlášku" na toto téma, což není nic neřešitelného,
osobně si ale myslím, že v sobotu a v neděli by měl být
klid. Uvědomuji si, že je to pro některé z nás problém,
kdy se této činnosti věnovat. Možná, že by ale stačilo
obejít sousedy s dotazem, jestli můžu pustit nějaký ten
hlučný stroj a tím rušit jejich klid.

Zprávy ze školy
Dne 8. 4. se žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže.
V tomto školním kole byly dvě kategorie. První byla pro mladší
žáky z 1. a 2. ročníku. Do druhé kategorie potom patřili žáci 4.
a 5. ročníku.
V 1. kategorii se na nejlepších místech umístili tito žáci:
1. Sabina Anh Le Phuong
2. František Schildbach
3. Gabriela Čermáková
Ve 2. kategorii se na nejlepších místech umístili tito žáci:
1. Denisa Kratochvílová
2. Libor Klimm
3. Pavel Hajňuk
Po skončení tohoto kola dále soutěžili žáci ze ZŠ Horní Blatná
s nejlepšími výsledky, proti žákům s nejlepšími výsledky ze ZŠ
Potůčky.
V konečném výsledku se tedy na prvních třech pozicích umístili
tito žáci:
1. kategorie
1. Sabina Anh Le Phuong
1. Nikola Kvíčerová (Potůčky)
2. Gabriela Čermáková
3. Adéla Zábranová

2. kategorie
1. Denisa Kratochvílová
1. Denisa Šípková (Potůčky)
2. Marek Plachý (Potůčky)
3. Lucie Frýdlová (Potůčky)
3. Le Thi Nhung (Potůčky)
V mezičase této soutěže proběhlo přátelské utkání ve vybíjené.
A nejen to. Na programu bylo také představení divadla Letadlo,
které zahrálo pohádku s názvem Průzkumníci z Afriky. Věřím,
že všechny zúčastněné děti i učitelé, prožili příjemný den plný
napětí i zábavy 
Jarní novinkou naší školy je plavecký kurz v rozsahu deseti
hodin v krytém bazénu v Potůčkách. Věříme, že všichni žáci
absolvují kurz úspěšně.

24. 4. proběhlo dubnové představení divadla Vítek Kvítek
Toto divadlo uvádí každý měsíc jednu pohádku a jeho provoz je
dotován Krajským úřadem Karlovarského kraje.

Sběr papíru a plastových víček
Od začátku školního roku se žáci ZŠ snaží nasbírat co nejvíce
papíru, časopisů a plastových víček. V případě výhry můžou
děti získat pro potřeby ZŠ a MŠ H. Blatná příjemnou finanční
odměnu. Tento sběr končí přibližně v polovině měsíce května.
Tímto bych chtěla oslovit Vás, milí čtenáři, pokud chcete dětem

se sběrem pomoci a máte-li doma přebytečné stohy papíru,
časopisů, či zásoby plastových víček, neváhejte a kontaktujte
nás v infocentru, nebo přímo ve škole.
Kultura:
Ostrov:
5. 5.
6. 5.
10. 5.
13. 5.
29. 5.

10:00 – 17:00hod. Klášterní slavnosti, klášterní areál
a zahrada Ostrov
19:30 hod. koncert Jakuba Smolíka, divadelní sál DK
Ostrov
19:00hod. přednáška na téma Karlovarský kamzík na
pohlednicích, stará radnice
17:00 hod. loutková pohádka Míša Kulička, divadelní
sál DK Ostrov
19:30hod. Divadelní představení „Slečna Abigail“
(hrají: Lukáš Pavlásek a Jitka Asterová), divadelní
sál DK Ostrov

Kino Horní Blatná
ATLAS MRAKŮ
Film: Německo / USA / Hong Kong
Drama / mysteriózní / psychologický
Režie: Tom Tykwer, L.&A. Wachowski
Horní Blatná
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Jim
Sturgess, Hugo Weaving, Hugh
Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Susan Sarandon, Keith
David, James D'Arcy, Xun Zhou, Du-na Bae, Alistair Petrie,
Götz Otto, David Gyasi, Robert Fyfe, Zhu Zhu, Mya-Lecia
Naylor, Genevien Lee

Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest
žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých
časech a na různých místech od začátku 19. století až po
postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku
kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů
napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i
následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého
hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci
v daleké budoucnosti.
DÁVÁM TOMU ROK
Film: Velká Británie, 98min.
Komedie / romantický
Režie: Dan Mazer
Hrají: Simon Baker, Rose Byrne, Anna Faris, Minnie Driver,
Jason Flemyng, Rafe Spall, Lee Asquith-Coe, Stephen
Merchant, Olivia Colman, Anna Skellern, Jane Asher
Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky - a už
se objevili první problémy. Přitom se zdálo, že jsou spolu Nat
(Rose Byrne) a Josh (Rafe Spall), navzdory naprosto rozdílným
povahám, skutečně šťastní. Rodina a přátelé si ale nikdy
nemysleli, že jim to vydrží dlouho, a s blížícím se výročím
svatby se zdá, že měli pravdu. Objevuje se totiž pokušení v
podobě Joshovy bývalé přítelkyně Chloe (Anna Faris) a Natina
nového, atraktivního amerického klienta Guye (Simon Baker).
Ani jeden z manželů ovšem nechce být tím prvním, kdo to
vzdá...

Kino promítá vždy od 18:00 hod. a vstupné činí 60 Kč

KINO PERNINK
4. 5.

ASTERIX A VIKINGOVÉ
Film: Dánsko / Francie
Animovaný
Režie: Stefan Flejdmark
Hrají v českém znění: Pavel Trávníček, Ota
Jirák, Lucie Vondráčková, Filip Švarc

Animovaný film Asterix a Vikingové je adaptací původního
komiksu Asterix a Normané. Příběh začíná, když náčelník
vesnice obdrží zoufalou žádost o pomoc od svého bratra v
Lutecii. Ten potřebuje, aby se z jeho syna stal pořádný muž a
tak jej poslal do galské vesničky. Mladík je nejprve znuděný ze
strohosti venkova, tato nuda se však velmi rychle změní, když
připlují vikingské Drakkary. Vikingové však nepřišli plundrovat a
ničit, ale naučit se novým věcem, jako je například strach. A
toho má mladík v sobě dost a tak jej unesou.
Vstupné: 55,- Kč
Děti 25,-Kč

11. 5.

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Film: Velká Británie
Komedie
Režie: Roger Michell
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams,
Olivia Colman, Blake Ritson, Samuel West,
Eleanor Bron, Martin McDougall, Tim
Ahern, Tommy Campbell, Sam Creed, Jeff
Mash, Kevin Millington, Elizabeth Wilson

Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních
starostí. I prezident. Píše se rok 1939. K americkému
prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi přijíždí na státní
návštěvu do jeho soukromé residence král a královna Anglie.
Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první
návštěvu anglického královského páru v USA. Poprvé se tak
střetávají upjaté společenské konvence Angličanů s uvolněnou

americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni. Pro
konzervativní britské panovníky je připraven piknik s hot dogy
jako hlavním chodem či koupání v plavkách za účasti novinářů.
Nezvyklá je pro tak významnou návštěvu i přítomnost Daisy,
další ženy po boku prezidenta, vedle jeho manželky.
Vstupné: 55,- Kč

18. 5.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Film: Španělsko / Německo / Francie
Rodinný / dobrodružný / komedie
Hrají: Clovis Cordillac, Gérard Depardieu, Alain
Delon, José Garcia, Benoît Poelvoorde, Adriana
Karembeu
Režie: Frédéric Forestier

Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný
sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa.
A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje
do řecké princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za
pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát
nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny. Střetává se tu
však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a jeho týmem,
který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo,
čarovné elixíry jsou na Olympijských hrách zakázané, ale
Asterix už má plán, jak opět zvítězit...
Vstupné: 55,-Kč,
Děti 25,-Kč

Ve dnech 2. 5. – 17. 5. 2013 bude
pošta Horní Blatná uzavřena.
Náhradní provoz zajišťuje pošta Pernink, TGM
1, tf.: 353 892 121
Hodiny pro veřejnost: 8:00 – 12:00 a 14:00 –
16:00
Další nejbližší pobočky České pošty, s.p.:
Abertamy, Roosweltova 251, tf.: 353 892 319
8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
Potůčky, tf.: 353 820 126
9:00 – 11:00 a 14:30 – 15:30; středa 9:00 – 10:00 a 14:30 –
17:00
Nejdek 1, Poštovní 972, tf.: 353 925 087
8:00 – 17:00; středa 8:00 – 18:00
V případě požadavku opakovaného doručení již uložené
zásilky, kontaktujte prosím poštu Nejdek1. Odnosné důchody
budou v tomto termínu doručovány.
Za případné komplikace se omlouváme.
Česká pošta, s.p.

Pohádky a pověsti – ROKLE MRTVÝCH U HROZNĚTÍNA
Před mnoha lety žili v Merklíně dva bratři. První z nich vedl spořádaný
život a rozvážně střádal své krejcárky, zato ten druhý ani stébla křížem
nepřeložil. Raději sedal v šenku, pil a hrál karty. Bratři se jednou dostali do
sporu o podíl na otcovském dědictví. Když soud přiřkl dědictví prvému z bratrů,
záviděl mu druhý ještě více než předtím a ještě více pil a utrácel.
Jednou si v opilosti počíhal na bratra, který se vracel z Hroznětína, zabil
ho a jeho tělo shodil do rokle v blízkém lese. Když vystřízlivěl, ozvalo se v něm
svědomí tak silně, že se vedle mrtvoly svého bratra oběsil. Místu se pak začalo
říkat „rokle mrtvých“.
Od té doby tu prý na svátek Všech svatých o půlnoci vyskakovali z lesa
dva pudlové a bývalo slyšet jejich vytí a skučení. Jednou se tu však o
silvestrovské noci ozval hlas zvonku – ohlašoval, že dvě ubohé duše konečně
došly spásy.
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